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תקנון כללי לאליפויות אס"א
א.

כללי
 .9התקנון חל על כל תחרות המאורגנת על ידי אס"א בישראל.
 .2התקנון חל על כל ענפי הספורט הפעילים במסגרת אס"א.
 .7בנוסף לתקנון זה ,תחייבנה ההוראות הטכניות המפורטות בנספח מיוחד,
והקשורות לתחרות ,או לענף מסוים.
 .0החוקה בתחרויות השונות תהיה זו הנהוגה בהתאחדויות ואיגודי הספורט
השונים בארץ ,בכפוף לחוקה הבינלאומית ,אלא אם תקנון זה קובע אחרת.
 .0שינויים הכרחיים בתקנון של מפעל מסוים חייבים לקבל אישור מוקדם
בהחלטה של הוועדה המקצועית או מיו"ר הועדה המקצועית ,ניתן לקבל את
ההחלטה באישור חברי הוועדה גם במיילים.

ב.

מסגרת והשתתפות
 .9תחרות קבוצתית באס"א – מינימום  7סניפים.
 .2בענפים קבוצתיים – לפי נספח :9
.2א .מינימום השתתפות –  7סניפים.
.2ב .בליגות מכללות – מינימום  0סניפים בשני בתים (בליגה בהקמה ייתכנו
הקלות).
 .7בענפים אישיים – לפי נספח :2
.7א .קבוצת בנים – מינימום  7בנים ,מקסימום ( 6יותר מ 6-ספורטאים
באישור וועדה מקצועית אס"א).
.7ב .קבוצת בנות – מינימום  2בנות ,מקסימום ( 6יותר מ 6-ספורטאים
באישור וועדה מקצועית אס"א).
 .0בענפים אישיים – לפי נספח :7
.0א .משקל או ענף בודד בתחרות יחידים – מינימום  0ספורטאים מ7-
סניפים ,אם לא מגיעים למינימום המשתתפים – ניתן לאחד משקלים
באישור מנהל התחרות ומנהל האליפות ויו"ר וועדה מקצועית (בהחלטה
שתתקבל ברוב פשוט).
 .0רשאי להשתתף באליפויות אס"א:
.0א .מי שעונה על הגדרות תקנון – "מי הוא סטודנט".
.0ב .סטודנט המייצג גוף אקדמאי זר – באישור הגוף השולח ואישור וועדה
מקצועית.
.0ג .ספורטאי פעיל בתחרות לא יוכל להיות מארגן או שופט באותה תחרות.
 .6זיהוי המשתתפים:
.6א .אישור סטודנט לתחרות – יש להעביר אישור לימודים עפ"י תקנון
אס"א ,אישור רפואי וביטוח עפ"י חוק הספורט בטופס הקבוצתי.
.6ב .אליפויות אס"א – לכל תחרות יש להגיע עם מסמך חתום ע"י מזכירות
אס"א .במידה ויש ערעור – ללא האישורים הנדרשים הספורטאי נפסל
לפי תקנון המשמעת של אס"א.
.6ג .ליגות אס"א – לכל משחק יש להגיע עם אישור אס"א וליגות בהם יש
כרטיסי שחקן חובה להגיע עם כרטיסי שחקן ,איבוד כרטיס שחקן –
יחייב אישור מנהל הליגה למשחק בודד בלבד.
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 .3סניף אשר ישתף ספורטאים אשר אינם עונים על התקנון ייפסל מיד ,לא ישתתף
בתחרות ויועמד בפני ועדת המשמעת.
 .5כל סניף יוכל לרשום לאליפות קבוצה אחת בלבד.
 .0נשים תוכלנה להשתתף באליפויות אס"א ,המיועדות בדרך כלל לגברים ולהיפך,
בכפוף לחוקות הענפים ותקנוני המשחקים שאושרו ע"י ההנהלה.
 .94הגדרת סטודנט במפעלי אס"א בתחרויות עפ"י תקנון מיהו סטודנט של אס"א.
ג.

הרשמה וסדר התחרויות
 .9המנהל המקצועי יפיץ בין סניפי אס"א את תקנון המפעל וטופס ההרשמה
לאליפויות אס"א הקבוצתיות והאישיות לגברים ולנשים.
 .2הסניפים ישלחו את הרשמותיהם לתחרויות הקבוצתיות והאישיות למזכירות
אס"א עד למועד שפורסם.
 .7בתום ההרשמה יערוך מנכ"ל אס"א ,יחד עם יו"ר  /חברי הועדה המקצועית ,את
הגרלת המשחקים ובהתאם לתוצאותיה יעביר לידי הסניפים את תוכנית
המשחקים שתכלול את רשימת המשתתפים ,מועד התחרויות ,המקום ,לוח
הזמנים ושיטת המשחקים.
 .0על ביטול ההרשמה יש להודיע בכתב למארגנים ולמזכירות אס"א.
 .0מחיקות קבוצתיות במפעלי אס"א – ביום ה 90-לפני פתיחת הפעילות יתקיימו
הגרלות ,התאריך הקובע למחיקות קבוצתיות הוא יום לפני יום ההגרלה ,גם
לתחרויות שלא יתחילו עם פתיחת המשחקים ,מחיקה ביום ההגרלה או לאחריה
מחייב קנסות אוטומטיים ככתוב בהמשך.
 .6אי עמידה במועד ביטול ההרשמה למפעלי אס"א ,מכח תקנוני אס"א וגם/או
 .3הוראות הנהלת אס"א תיחשב כאי הופעה לתחרויות.
 .5איחור של סניף ,או קבוצה ,לתחרות ,לשעה שנועדה לפתיחתה ,ייחשב כאי
הופעה – בהתאם לחוקת הענף.
 .0סניף שלא יופיע למפעל או לחלק ממנו ,לאחר שנרשם ,או שביטל הרשמתו
שלא כאמור בסעיף א' דלעיל יוענש אוטומטית באחד או יותר מהעונשים
הבאים:
 .94קנס כספי:
.94א .קנס על סך  9044ש"ח על מחיקה קבוצתית במפעל ממועד סיום
המחיקות ועד התחרות.
.94ב .אם נרשמה קבוצה ,ומחיקת ספורטאים הביאה למצב של אי-קיום
"קבוצה" כמוגדר בענף ,בענף של בודדים קנס על סך ₪ 9,044
.94ג .תשלום הקנס יבוצע בתוך  90ימים מיום קבלת ההחלטה על כך.
 .99הפסד טכני:
 .92סניף אשר לא יופיע לתחרות איזו שהיא במפעל ,יפסיד אותה בהפסד טכני.
 .97לעניין גובה הקנס הכספי יוחלט מעת לעת ע"י הנהלת אס"א.
 .90אם פרשה(ו) קבוצה/קבוצות מתחרות בפרק הזמן ה"אסור" (פחות מ 90 -יום
לפני התחרות):
.90א .במידה ויש מספיק קבוצות  -תישאר שיטת התחרויות באותו ענף
ספורט כפי שנקבעה.
.90ב .במידה ויש חשש לחוסר איזון בתחרות  -ניתן לשנות את השיטה/הרכב
הבתים בהחלטה של הועדה המקצועית או נציגות שלה (לפחות  – 7יו"ר
הוועדה המקצועית ,מנהל המקצועי של אס"א ונציג הסניף המארח).
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.90ג .במידה ומספר הקבוצות יורד מתחת ל 7-קבוצות – התחרות תבוטל.
 .90לגבי קבוצות שיפרשו במהלך התחרות ,יובא הדבר לדיון בוועדת המשמעת.
 .96בכל התחרויות המתאימות יתקיימו התחרויות לגברים ולנשים בכפיפות
להוראות שבתקנון זה.
 .93אם לא קוימה הגרלה מוקדמת במזכירות אס"א ,היא תתקיים ביום קיום
המפעל ,חצי שעה לפני התחלתו .הקבוצות ו/או היחידים המשתתפים רצוי
שיהיו בזמן ההגרלה במקום התחרות.
 .95במידת האפשר ,ידורגו הזוכים בשני המקומות הראשונים באליפות אס"א
הקודמת -ללא הגרלה.
ד.

אישור רפואי
 .9ספורטאי יוכל להשתתף בתחרויות של אס"א אם יאושר ,בהיבט הרפואי,
בטופס ההרשמה השמי ע"י רכז הספורט בסניף.

ה.

ביטוח
 .9כל ספורטאי שמייצג סניף  /מכללה של אס"א חייב להופיע בטופס ההרשמה
שיאושר על ידי מנהל היחידה לחנ"ג  /רכז הספורט על היותו מבוטח בביטוח
ספורטאים ,התואם את תקנות חוק הספורט.

ו.

זמנים
 .9התחרויות תתקיימנה ביום שנקבע בתוכנית השנתית ,במקום שנקבע בתיאום
עם הסניף המארח ותתחלנה בדיוק בשעה הנקובה בתוכנית.
 .2בתכנון לוח הזמנים ייעשה מאמץ לא לזמן סניפים רחוקים למשחקים מוקדמים
בבוקר.
 .7התייצבות:
.7א .על כל הספורטאים להתייצב במקום התחרות על פי לוח הזמנים שנקבע
לתחרויות.
.7ב .איחור באליפות אס"א – לפי חוקת הענף הספציפי.
.7ג .איחור בליגות אס"א – לפי חוקת הענף.
 .0שינוי מועד מהתוכנית שאושרה בתחילת השנה ,יהיה בהמלצת יו"ר הועדה
המקצועית ו/או המנכ"ל ורק לאחר אישור יו"ר ההנהלה או סגנו.

ז.

פרסום ,אירוח וארגון
 .9מזכירות אס"א תדאג לפרסום פומבי למפעלי אס"א ולהזמנת שופטים
מוסמכים מההתאחדות הנוגעת לענף.
 .2כל סניף המארח מפעל ידאג לפרטים הבאים:
.2א .פרסום מתאים (משותף לאס"א ולסניף המארח) ברחבי
המכללה/האוניברסיטה המארחת (לוחות המודעות) ועיתונות מקומית,
בין הסניפים המשתתפים והזמנות אישיות.
.2ב .שילוט מתאים למקום התחרות.
.2ג .מתקן חוקי ומסודר לתחרויות שיעמוד לרשות המשתתפים לפחות 74
דק' לפני ההתחלה.
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 .2ד .
 .2ה .
 .2ו.
.2ז.
 .2ח .
 .2ט .
 .2י.
.2יא.
.2יב.
.2יג.
.2יד.
.2טו.
.2טז.

ציוד מלא לשם קיום התחרות -כדורים חוקיים ,שולחנות (למזכירות
ולעיתונאים) ,ספסלים וכיסאות( ,לשחקני המילואים והמוזמנים),
משרוקיות ,רשתות וכו'.
לוח תוצאות.
מערכת כריזה.
טפסי שיפוט ,תקנון כללי ,תקנון מי הוא סטודנט ותקנון הענף/הטורניר
המתאים.
ארגון ,סידור וקישוט מקום התחרות (דגלים כרזות וכו') במיוחד
באירועי הגמר.
מומלץ כיבוד קל למשתתפים ולשופטים.
אחראי לארגון התחרות שיהיה נוכח בכל שעות האירוע.
כוח עזר לשיפוט על פי הענף (מזכירות).
בטחון ,סדרנות ומשטרה (בהתאם לדרישות חוק אירועי ספורט).
ציוד עזרה ראשונה תקני ,חובש ,רכב לפינוי בשעת הצורך ,טלפון למקרי
חירום (כולל רשימת טלפונים שתכלול -מד"א ,בי"ח קרוב ,משטרה,
מכבי אש) – לפי תקנות חוק הספורט.
הלבשה ושירותים למשתתפים ולשופטים.
ניקיון.
שירותי מזנון לקהל.

י.

שיפוט
 .9במפעלי אס"א ישפטו שופטים מוסמכים שיוזמנו מההתאחדות הנוגעת לאותה
תחרות.
 .2במקרה של אי הופעת שופטים ,ימנה רכז המפעל שופטים ,בהסכמת הקבוצות
המשתתפות.

יא.

פרסים
 .9מזכירות אס"א תדאג להעביר לסניף המארח מדליות וגביעים.
 .2בענפי הספורט הקבוצתיים:
.2א .תזכנה  2הקבוצות הראשונות בגביע קבוצתי ולספורטאים יוענקו
מדליות.
.2ב .במידה ומתקיים משחק על מקומות  7-0הקבוצה שתזכה במקום ה7-
תקבל גביע ומדליות.
.2ג .במידה שלא מתקיים משחק על מקומות  7-0יוחלט על חלוקת הפרסים
למקום שלישי עפ"י הוועדה המקצועית.
.2ד .אם לא מתקיים משחק על מקומות  7-0הקבוצה במקום השלישי תהיה
זו שהפסידה לאלופה.
 .7בענפי ספורט אישיים -יזכו  7הראשונים במדליות.

יב.

ערעורים
 .9וועדת ערעורים חיצונית אחת תמונה ע"י הנהלת אס"א בתחילת השנה וחבריה
יחוייבו להיות באליפות החורף ,באליפות הבינלאומית יחוייב לפחות נציג אחד.
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 .2לוועדה יצורף נציג אחד מהוועדה המקצועית כיועץ מקצועי בלבד ללא זכות
הצבעה.
 .7קבוצה רשאית להגיש ערעור אך ורק תוך:
.7א 20 .שעות מתום המשחק – בענפי ספורט שיש להן המשכיות עונתית
(ליגות).
.7ב 90 .דקות – בתחרויות יומיות (משחקי החורף ,משחקי אס"א).
 .0את הערעור יש להגיש:
.0א .למנהל המקצועי של אס"א – בענפי ספורט שיש להן המשכיות עונתית
(ליגות).
.0ב .למנהל התחרות – בתחרויות יומיות (משחקי החורף ,משחקי אס"א).
 .0קבוצה המגישה ערעור מקצועי חייבת להפקיד המחאה ע"ס .₪ 9,444
 .6תנאי להגשת ערעור יהיה תשלום ע"י המערער/ת בסך של  ,₪ 9,444היה וערעור
המערערת התקבל יוחזר סכום המערער/ת
 .3במידה שהערעור לא התקבל ,דמי הערעור יחולטו ,ורשאית הוועדה לקבוע
עונשים עפ"י התקנון .לא תדון וועדת הערעורים במקרה ללא תשלום מראש.
 .5התכנסות וועדת הערעורים:
.5א .עד  20שעות לפני המשחק הבא – בענפי ספורט שיש להן המשכיות
עונתית (ליגות).
.5ב .תוך  90דקות – בתחרויות יומיות (משחקי החורף ,משחקי אס"א).
 .0בענפים הר"מ תהיה ועדת ערעורים מקצועית ע"פ חוקת הענף :שייט ,חתירה,
גלשנים ,קראטה ,ג'ודו.
 .94החלטות ועדת הערעורים תהיינה סופיות ובלתי ניתנות לערעור.
יג.

עונשים
 .9קבוצה שתופיע ללא תלבושת אחידה תחוייב בקנס בסך 744 -ש"ח.
 .2אי הופעה של קבוצה למשחק תחוייב בהוצאות השיפוט של המשחק/משחקים
ובקנס כספי בסך  044ש"ח( .בענפי ספורט אישיים הקנס יחושב לפי  04ש"ח
לספורטאי).
 .7קנס על סך  9,044ש"ח על ביטול השתתפות במפעל ממועד סיום ההרשמה ועד
שבוע לפני מועד התחרות .
 .0קנס על סך  7,444ש"ח על ביטול השתתפות במפעל שבוע לפני מועד התחרות או
פרישה במהלכה.
 .0שחקן שמורחק ממשחק ע"י השופט (כרטיס אדום) יושעה אוטומטית מהמשחק
הבא של קבוצתו.

יד.

דווח
 .9בסיומה של כל פעילות ,יעביר הרכז המארח למזכירות אס"א ולכל הסניפים
שהשתתפו בה ,דו"ח מפורט של הפעילות עפ"י דו"ח שיועבר מראש ע"י מזכירות
אס"א.
 .2דו"ח אליפות יועבר למזכירות אס"א ויופץ להנהלת אס"א  ,לוועדה המקצועית
ולהנהלת אס"א.
 .7דו"ח פעילות יכלול לפחות את הפרטים הבאים:
.7א .מספר הסניפים.
.7ב .מספר משתתפים.
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.7ג .מספר המשתתפות.
.7ד .המקום.
.7ה .פירוט מלא של התוצאות.
.7ו .צוות השיפוט.
הערה :דיווח ראשוני של התוצאות יש להעביר תוך  20שעות מסיום המפעל -באמצעי
תקשורת (טלפון ,פקס ,מייל ,סמס וכד') למזכירות אס"א.
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